
Prof.Alex Mendes 

Teoria da Produção 

Parte 3 

Microeconomia 

ECONOMIA 



Função de Produção – Longo Prazo 

 

• O longo prazo é definido como o período de tempo (ou 

horizonte de planejamento) no qual todos os insumos são 

variáveis. 

• Uma isoquanta descreve essas combinações de insumos que 

produzem a mesma quantidade do bem final. 
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Função de Produção – Longo Prazo 

 

Considera que todos os fatores de produção (mão-de-obra, capital, 

instalações, matérias-primas) variam. 

Dois fatores de produção => Mão-de-obra   Capital 

    (Ambos Variáveis)  
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|soquanta 
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Mapa de Isoquantas 

 

• O conjunto das isoquantas Q1, Q2 e Q3 da figura  

denomina-se mapa de isoquantas.  

 

• Cada isoquanta está associada a um nível de produção e o 

nível de produção aumenta à medida que a isoquanta se 

desloca para a direita e para cima. 
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Mapa de Isoquantas 

1 2 3 4 5 

1 20 40 55 65 75 

2 40 60 75 85 90 

3 55 75 90 100 105 

4 65 85 100 110 115 

5 75 90 105 115 120 

Mão de Obra 

Exemplo: 2 unidades de mão de obra por ano e 3 unidades de capital 
por ano resultam em 75 unidades de produto por ano 

q = f (X1, X2) 
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Mapa de Isoquantas 
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Rendimentos crescentes de escala 

Se todos os fatores de produção crescerem numa mesma 
proporção, a produção cresce numa proporção maior. 

10% na qte. de mão-de-obra  
10% na qte. de capital 

A produção aumenta 
em mais de 10% 

Devido à :  Indivisibilidade na produção 
                   Divisão do trabalho 
                   Operações de pesquisa e marketing 
                   Facilidades de empréstimos, etc. 

Economia de 
escala técnica 

Economia de 
escala  

pecuniária 
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Rendimentos decrescentes de escala 

Ocorre quando todos os fatores de produção crescem numa 
mesma proporção, e  a  produção  cresce  numa  proporção 
menor. 

10% na qte. de mão-de-obra  
10% na qte. de capital 

A produção aumenta 
em 5% 

Motivo provável: A expansão de uma empresa pode 
provocar uma dificuldade de comunicação entre a direção e 
as linhas de montagem. 
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Rendimentos constantes de escala 

Ocorre quando todos os fatores de produção crescem numa 
mesma proporção, e  a  produção  cresce  igualmente na 
mesma proporção 

10% na qte. de mão-de-obra  
10% na qte. de capital 

A produção aumenta 
em 10% 
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Rendimentos de escala 


